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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset:

Komission tiedonanto: Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen keventämiseksi Euroopan 
unionissa – KOM(2007)0023.

1. katsoo, että yritystoiminnan sääntely-ympäristöllä on merkittävä vaikutus yritysten 
kilpailukykyyn, kestävään kasvuun ja työllistävään vaikutukseen ja että nykyisen ja 
tulevan sääntely-ympäristön avoimuuden, selkeyden, tehokkuuden ja yleisesti ottaen 
korkean tason varmistamisen tulisi olla yksi EU:n politiikan tärkeistä tavoitteista;

2. kannattaa komission toimintaohjelman tavoitetta vähentää tarpeettomia ja suhteettoman 
suuria hallinnollisia rasitteita 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä;

3. katsoo, että tiedonantovelvoitteiden vähentämistä koskeva toimintaohjelma ei saa johtaa 
sääntelyn purkamiseen eikä sillä pyritä muuttamaan nykyisessä lainsäädännössä asetettuja 
tavoitteita tai vähentämään sen haasteellisuutta;

4. pitää valitettavana sitä, ettei tiedonanto sisällä yksityiskohtaisia tietoja liitteen II ja III 
sisältämien ensisijaisten toimien valinnasta; pyytää siksi komissiota perustelemaan 
ensisijaisten alojen ja erityissäädösten valintaa erillisessä tiedonannossa, jotta voidaan 
toimia mahdollisimman avoimesti, mikä lisää luottamusta ja tukea toimintaohjelmaa 
kohtaan;

5. painottaa, että on tärkeää erottaa vanhentuneet, tarpeettomat ja päällekkäiset 
tiedonantovelvoitteet tapauksista, joissa tiedonantovelvoitteet ovat edelleen 
välttämättömiä esimerkiksi kansanterveyden, työntekijöiden oikeuksien tai ympäristön 
suojelemiseksi tai yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi;

6. toivoo, että tiedonannon liitteessä II lueteltuja ensisijaisia aloja koskevan ulkopuolisten 
konsulttien suorittaman arvioinnin tulokset ja keventämisehdotukset ovat julkisia ja niistä 
voidaan keskustella; ehdottaa siksi, että nämä tulokset toimitetaan sidosryhmille, etenkin 
työmarkkinaosapuolille kuulemista varten;

7. kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisesti yhteisön lainsäädännön 
muutosehdotukset edellä mainittujen tulosten perusteella ja liittämään mukaan 
yksityiskohtaisen selvityksen ja asiakirjat tuloksista ja suoritetusta kuulemisesta sekä 
kattavan, perusteellisesti, avoimesti ja tasapainoisesti toteutetun vaikutusten arvioinnin 
sosiaalisia ja työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä näkökohtia sekä talous- ja 
ympäristönäkökohtia painottaen.


